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VOORBEREIDING

Orgelmuziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 281: 1-6  (de gemeente gaat staan)

2 Wanneer het donker ons verrast,

houd ons dan in uw goedheid vast:

Kyrie eleison!

3 Verschijn ons als de dageraad,

Gij, zon die ons te wachten staat:

Kyrie eleison!

4 Gij roept ons met een nieuwe naam

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison!

5 Dat ieder die zich tot U wendt

de gloed van uw genade kent.

Kyrie eleison!

6 De zon straalt van uw aangezicht

en zet ons leven in uw licht.

Amen. Halleluja!

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten)
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Inleiding

Kyriegebed, na ‘bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 146c: 1 en 4

4 Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de.enige God die zijn macht openbaarde, –
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!
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Gebed, afgesloten met LB 333

SCHRIFT

Lezing OT: Haggai 2: 1-9
In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eenentwintigste dag

van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van de profeet

Haggai. Hij droeg hem op: ‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiël en

gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en

tegen wie er van het volk nog over zijn: “Wie van jullie heeft deze tempel

nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken

zeker dat het niets meer kan worden!” Maar houd vol, Zerubbabel –

spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie

allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, ik

ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. Dat heb ik jullie

beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds in jullie midden

aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. Want dit zegt de HEER van de

hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de

hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in

beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met

pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. Het zilver is

voor mij en het goud is voor mij – spreekt de HEER van de hemelse

machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan

voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik

jullie vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse

machten.’
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Lied: LB 8b: 1-4

2

Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen als hij zingt,

druppels ontelbaar in de oceaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!
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Ruik een bloem, ruik een vrucht,

ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar zweven af en aan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4 Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Dialoog
1. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien?

Vertel elkaar hoe je de kerk vroeger beleefde

2. En hoe ziet hij er nu uit? 

Vertel elkaar wat je nu van de kerk vindt

3. Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!

Eens of oneens? Hoe niet? Hoe wel?
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Epistellezing: Efeziërs 2: 19-22
Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de hei-
ligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele ge-
bouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie
ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Lied: LB 737: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 21

1

Jeruzalem, mijn vaderstad,

mijn moederhuis, wanneer

zal ik u zien zoals ge zijt,

de bruid van onze Heer?

2

Daar is geen pijn en geen verdriet,

geen afgunst en geen nijd,

en angst en armoe zijn er niet

maar altijd vrolijkheid. 

3

Daar is geen zon, daar is geen maan,

geen mist, geen duisternis,

maar ’t licht komt van de troon

vandaan, waar de Messias is.

4

En zeker is geen ziekte daar,

geen ongeluk, geen dood,

geen boze duivel, geen gevaar

en geen gebrek aan brood.

5

God geve mij, Jeruzalem,

dat ik eens op een dag

een pelgrim aan uw poorten ben

en dat ik binnen mag.

6

Daar zijn de muren transparant,

de deuren parelmoer,

de sterke plaatsen diamant,

zilver en goud de vloer.

21 Jeruzalem, mijn vaderhuis,

mijn moederstad, wanneer

zal ik u zien? Wij zijn op reis

naar u en naar de Heer! 

Overdenking

Muziek
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Lied: LB 981

2

Zolang de mensen woorden spreken,

zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U in Jezus’ naam.

3

Gij voedt de vogels in de bomen,

Gij kleedt de bloemen op het veld,

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen

en al mijn dagen zijn geteld.

4

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,

Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,

zijn lichaam is het levend brood.

5

Daarom moet alles U aanbidden,

uw liefde heeft het voortgebracht,

Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Schatten verzamelen

Lied: LB 912: 1, 4 en 6

4 Neem mijn zilver en mijn goud,

dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand

tot een werktuig in uw hand.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,

’k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.



TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 416 (de gemeente gaat staan)

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgelspel
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